UTDRAG PROTOKOLL
ELVERUM HUNDEKLUBB
Marianne
Sted:
Tid: 23.05.16 kl 18.30
Styremøte nr: 5
Erik
H
Østbakken,
Lillann N Petlund, Britt Agnarsdatter, Marianne Sollie Warø,
Deltagere fra styret:
Ole Jonny Grongan, Kari Solberg Bakken, Silje Korsmo
Forfall:
Lillann Nerem Petlund
Referent:
Distribueres til: Styret
Sak

Start kl. 18.30

Ansvar

01.05.16

Godkjenning av protokoll og utdrag av protokoll
styremøte 01.02.16.
Godkjent

Styret

02.05.16

POST INN.
 NKK: Ønsker forslag til representanter til RS 2016
Vi har ingen forslag


NKK: Info status i Hovedstyrets arbeid med enkel
tiltak i Handlingsplanen.



NKK: Info vedrørende momskompensasjon.



NKK: Høring angående Kåringsprøver.



NKK: Info. Det er nå mulig å melde på til
RallyLp-stevner på DogWeb.



Hundens dag 28.05.16.
Klubben markerer den ikke i år, men ønsker å
planlegge for 2017.



Tone Andresen:
Informasjon fra Agilitygruppa angående
Nybegynnerkurs og Viderergåendekurs til høsten
2016.



Dog Walker sko: Avventer til høsten 2016 for å se
om det er noen interesse blant medlemmene.



Nasjonalbiblioteket: Purring på medlemsblader.
Erik ordner dette.



Tone Andresen: Innkjøp av utstillingstelt.
Styret er positiv til det. Men priser på telt og
eventuelt sponsing av telt skal sjekkes før en
bestiller det. Det vil da bli mulig for de enkelte
gruppene å låne det, men ikke enkeltmedlemmer.



NBF: Invitasjon til dommerkurs.
Undersøke frist for påmelding før neste styremøte
hvis vi eventuelt ønsker å sende noen.



Spørsmål fra to medlemmer om utlevering av
nøkler til klubbhytta.
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Den ene har fått nøkkel for en begrenset periode i
forbindelse med AG-treninger.
Den andre fikk nei.

03.05.16

POST UT.
 Til NKK: Svar vedrørende kort info til Nkk’s
årsrapport 2016.
 Til Brønnøysund: Det er sendt Samordnet
registermelding sammen med protokoll fra
årsmøtet 2016 og EHK’s lover.

04.05.16

Kasserers oppgaver.
Disse har blitt gjennomgått og overlevert.

05.05.16

NKK høring utsendt fra Lovutvalget.
Disse ble gjennomgått. Vi har ingen kommentarer.

06.05.16

Annonser til RAPPORT.
Priser for annonsering i RAPPORT ble diskutert.
Helside:
½side:
¼side:

07.05.16

Hjemmesiden.
Det er ønskelig med raskere oppdateringer. For å få til
dette så er man avhengig av at det som skal legges ut blir
formidlett til den som skal legge det ut så raskt som mulig.
En må igjen oppfordre medlemmene til å sende inn sine
resultater til klubben.

08.05.16

Annet.
 Søppelplukking: Det var bra oppmøte på
søppelplukkingen. Ca 16-17, stk møtte opp, og en
ble ferdig på en kveld. Faktura er sendt.


Forsikring av hus og inventar:
Elverum Tomteselskap har ingen forsikring på
huset så vi må undersøke med dem om eierskap til
huset. Styret skaffer tilbud fra diverse
forsikringsselskaper.



Vipps:
Avventer til en har fått undersøkt litt mer rundt
dette.
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Valpekurs til høsten:
Informasjon om dette blir lagt ut på hjemmesiden
nå.
RallyLp-kurs til høsten:
Styret hører med de som har blitt foreslått om de
har anledning til å holde et intro/nybegynnerkurs.
Barn og Hund aktivitet i sommerferien:
Det er blitt fremmet et forslag til at klubben har et
aktivitetstilbud for barn med hund fra mandag til
fredag i sommerferien(ikke i år). Styret skal
undersøke litt rundt dette med tanke på
sommerferien 2017.

Neste styremøte blir mandag 13.juni på klubbhytta ca kl 19.00(etter sommeravslutningen).
Første styremøte til høsten blir mandag 22.august kl 19.00.

